
 
 

            WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn 

 

JAARGANG 3      NUMMER 1 

 Nieuwsbrief 
 

 

1. WB verslaat sinds start oktober 2007 AEX met +273,77% 

 

2. Resultaat Turboportefeuille 2009: + 70%  
 

De stand van de WB Turboportefeuille geeft op 31 december +70% rendement 

aan. (deels gerealiseerd want posities zijn gesloten en deels ongerealiseerd want 

posities staan nog open).  

Na 2007 en 2008 is het WB ook in 2009 gelukt niet te zijn uitgestopt met door WB 

geadviseerde Turboposities.  

 

Detail rendement 2009 Turbo zien? Klik dan HIER 

 

     In dit nummer: 

 

1. WB verslaat sinds start oktober 2007 AEX met +273,77%; 

2. Resultaat Turboportefeuille 2009: +70%;  

3. Stierenmarkt van kracht verklaard (WBX 70% long); 

4. HEINEKEN september 2009 tip: +53,87%; 

5. WB trainer Anton Beekman presenteert tijdens training uitzonderlijk resultaat: +212% 

6. Uitslag ledenenquête 2009 bekend, vrijwel 100% tevreden over dienstverlening; 

7. Speciale rubriek voor starters: De WBX; 

8. Special seminar 15 maart a.s. hoofdkantoor Royal Bank of Schotland te Amsterdam 
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Kwantitatieve 
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systeem  

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/4393.PNG
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3. Stierenmarkt van kracht verklaard (WBX op 70% long) 

 

Het groene vlak geeft aan dat van de 53 speciaal geselecteerde fondsen er op dit 

moment 37 een longpositie aangeven. Doordat de WBX > 50% long staat EN van de 

12 internationale indices eveneens >50% long staat, mag met recht gesproken 

worden van een (WBX) stierenmarkt. Weekendbeleggers spelen dan in op een 

stijging van de markt op middellange termijn. 

 

4. HEINEKEN september tip: +53,87%  

 

Sinds het open long signaal van 04 september 2009  staat het onderliggend aandeel 

op een rendement van +13,9%. De daarvan afgeleide speeder (HEI SPL 22) staat op 

een rendement van +53,87% a.g.v. de hefboomwerking; eenvoudig, emotievrij en 

effectief. Eenvoudig want u hoeft alleen het adviessignaal te volgen, emotievrij want 

de WBi berekent emotievrij de signalen en effectief vanwege de gerealiseerde 

rendementen vanaf de start tot heden.  



 

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten  
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5. WB trainer Anton Beekman presenteert tijdens training “van signaal naar 

kapitaal” uitzonderlijk resultaat: +212% 

Onder ruime belangstelling is op 12 december wederom een succesvolle training 

verzorgd door Weekendbelegger en WB trainer Anton Beekman. In deze tweeënhalf 

uur durende training legt Anton eerst de diverse (booster) instrumenten uit, bespreekt 

daarna het thema moneymanagement gevolgd door zijn keuzes en zijn resultaten. 

Tussendoor worden door de deelnemers enkele oefeningen gemaakt en daarna 

klassikaal besproken. De strategie van Anton werkt met Turbo’s en met opties. 

Hiermee wordt het risico groter maar de kans op rendement ook groter. 

De conclusie van Anton Beekman: 

-De WB signalen hebben ook in 2009 goed gewerkt 

-Goede (red. uitzonderlijke) resultaten door betrouwbare (WB) signalen 

Resultaten in 2008 en 2009, zoals die ook in de presentatie genoemd worden zijn gegeven in 
onderstaande tabel. (standdatum 04 december 2009) 
   

  
Opgevolgde WB 

signalen 
Resultaat Investering Rendement 

2008 12 € 15.590 € 8.830 177% 

2009 9 € 9.408 € 4.439 212% 

Totaal 21 € 24.998 € 13.269 188% 

 

Alle deelnemers hebben een dictaat (49 A4) als naslagwerk ontvangen.  
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6.  Uitslag ledenenquête 2009 bekend 

 
Omdat 30% van de leden de enquêteformulieren heeft retour gezonden biedt het  

een redelijk goed beeld van de Weekendbeleggers leden en hun tevredenheid 

over de dienstverlening van WB. 

Vrijwel 100% heeft aangegeven tevreden te zijn over de WB dienstverlening. 

  

Alle resultaten van de ledenenquête zien?  Klik dan HIER. 

 

 

7  Speciale rubriek voor starters: De WBX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WB  

Weekendbeleggers 

bv   

 

WBi 

Weekendbeleggers 

indicator. De 

gekleurde pijltjes 

indicator  in gebruik 

bij WB 

 

WBX  

Weekendbeleggers 

index. Speciaal  

geselecteerd 

fondsenbestand  

 

Hitrate  

Percentage goede 

adviesignalen 

 

Long open/sluit  

Positie die profiteert  

van een stijging 

 

Short open/sluit  

Positie die profiteert  

van een daling 

 

KA 

Kwantitatieve 

analyse 

 

TSV 

Trend Simulatie 

Vermogenscurve 

 

 
De Weekendbeleggers index (WBX) is een speciaal  door WB geselecteerd 

fondsenbestand die goed werken op de Weekendbeleggers indicator (WBi).  

 

Bestaat uit: 

 

Aandelen 

33 fondsen (hiervan kunt u met 19 fondsen op risicomijdende wijze inspelen op 

een stijging en/of daling middels een hefboomproduct wanneer u dat wenst. 

Wij laten u zien hoe dat moet o.a. via de instructiekaart Turbo voor dummies. 

 

Beleggingsfondsen 

8 fondsen (hiervan kunt u met 3 fondsen op risicomijdende wijze inspelen op 

een stijging met een hefboomproduct wanneer u dat wenst. Wij laten u zien hoe 

dat moet. 

 

Indexen 

12 (internationale) indexen: AEX, AMX, BEL20 (Brussel), CAC 40 (Parijs), DAX 

XETRA (Frankfurt), DJSTOXX50, S&P500 en FTSE100, CRB (internationale 

grondstof index), IBEX35 (Madrid), SMI (Zurich), NIKKEI (Japan) 

 

Met deze 12 indexen kunt u op risicomijdende wijze inspelen op een stijging 

en/of daling d.m.v. een hefboomproduct. Het kan, het hoeft dus niet.  

Wij laten u EXACT zien hoe dat moet tijdens seminars (Turbo’s) of training “van 

signaal naar kapitaal “(Turbo’s en opties). 

 

 

 

Volgende maand: Abonnementinformatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/4394.pdf
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8  Special seminar 15 maart 2010 hoofdkantoor Royal Bank of Scotland te 

Amsterdam 

 
Het eerstvolgend seminar vindt plaats te Amsterdam op het hoofdkantoor van RBS 

(voormalig ABN-AMRObank) te Amsterdam (zuid-as) op maandag 15 maart a.s 

(avonduren). Let op Datum nog onder voorbehoud. 

 

1e deel 

Het eerste deel van dit speciale gezamenlijke seminar is bedoeld voor ervaren 

beleggers die meer willen weten over de combinatie Turbo’s die zijn gerelateerd 

aan futures. Dit eerste deel is ONGESCHIKT voor beginnende beleggers. 

 

2e deel 

Het 2e deel van dit seminar is speciaal gericht op belangstellenden, beginners en 

ervaren beleggers, voor het WB beleggingssysteem. 

 

Verdere details volgen. Wil u vast inschrijven? Klik dan HIER 

 

 

TELL A FRIEND 

 

Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet ingeschreven? Klik HIER 

 

http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=180
http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=179

